
De : Licitacoes <licitacoes@agerio.com.br>

Assunto : Re: RETIFICAÇÃO FINAL - COMUNICADO nº 03 ref. Credenciamento AgeRio nº 001/2020 - Aviso de
Divulgação do Resultado da Habilitação Final (02/09/2020 - QUARTA-FEIRA) e Abertura de Prazo
Recursal

Para : Rodolfo - Nortintas SA <rodolfo@nortintas.com.br>

Cc : Licitacoes <licitacoes@agerio.com.br>

Zimbra rodrigoalmeida@agerio.com.br

Re: RETIFICAÇÃO FINAL - COMUNICADO nº 03 ref. Credenciamento AgeRio nº 001/2020 - Aviso de Divulgação do Resultado da
Habilitação Final (02/09/2020 - QUARTA-FEIRA) e Abertura de Prazo Recursal

Qua, 02 de Set de 2020 17:39

Prezados Senhores,
Boa tarde!

Apenas a título de esclarecimento de vossa mensagem abaixo, não há como recepcionar documentos que deveriam ter sido entregues
dentro dos prazos determinados pelo Edital. Caso seja remetido algum documento nesse sentido (fora do prazo), este não poderá ser
considerado para participação no Credenciamento.

Vale lembrar que o pedido de credenciamento, bem como TODOS os documentos exigidos pelo Edital para a comprovação de habilitação
deveriam ter sido entregues dentro do período que compreendeu o dia 23/06/2020 até o dia 13/07/2020, no horário de 10:00h às
17:00h, conforme itens 1.1 e 7.1 do Edital de Credenciamento AgeRio nº 001/2020.

Por fim, cumpre esclarecer que a fase recursal possui previsão legal e se trata instituto que permite que qualquer interessado participante
no Credenciamento possa vir a questionar qualquer ato praticado.

Sendo assim, estamos entendendo que vossa mensagem e manifestação abaixo (e-mail abaixo datado de 02/09/2020), às 15:36h, NÃO se
trata de manifestação recursal, pois o Senhor encaminhou documentos fora do prazo e, ainda, indagou se atendeu as exigências. Poderia
por favor confirmar se está correto nosso entendimento de que não se trata de recurso?

De todo modo, caso seja efetivamente um recurso administrativo, pedimos por favor que nos confirme, por mensagem direcionada ao
e-mail licitacoes@agerio.com.br, para que possa ser formalmente respondido pela instância competente.

Antecipadamente agradecemos pela atenção.

Atenciosamente,

Rodrigo Santana de Almeida
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Superintendência Jurídica
Agência Estadual de Fomento
www.agerio.com.br
Facebook | Linkedin | Twitter | Youtube

De: "Rodolfo - Nortintas SA" <rodolfo@nortintas.com.br>
Para: "Licitacoes" <licitacoes@agerio.com.br>
Cc: "alcimarteixeira att" <alcimarteixeira.att@gmail.com>, "carol machado05" <carol.machado05@gmail.com>,
correspondenteagerio@gmail.com, cristianocpr25@gmail.com, marcelomsc1992@outlook.com, charlescunh@gmail.com, "ronald cutrim"
<ronald.cutrim@hotmail.com>, raquelnascimento1402@gmail.com, "luciana malard" <luciana.malard@gmail.com>,
guilhermetrabalho001@gmail.com, primusescritoriopopular@gmail.com, jansen@estevesconsulting.com, jaqueline@edinheirobrasil.org,
abreumoreira@gmail.com, aquilhaa@gmail.com, michelledossantosfranca@gmail.com, anaceciliazinho@gmail.com, "rgtech consultoria"
<rgtech.consultoria@gmail.com>, "jose ambrosio" <jose.ambrosio@avante.com.vc>, "GEMPO - Gerência Executiva de Microcrédito
Produtivo e Orientado" <gempo@agerio.com.br>, "Pedro Paulo Cardoso Barcellos Ferreira" <pedroferreira@agerio.com.br>, "Gisela
Sumaia Teira de Lima Licks" <giselalicks@agerio.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020 15:36:28
Assunto: Re: RETIFICAÇÃO FINAL - COMUNICADO nº 03 ref. Credenciamento AgeRio nº 001/2020 - Aviso de Divulgação do Resultado
da Habilitação Final (02/09/2020 - QUARTA-FEIRA) e Abertura de Prazo Recursal

Prezado Rodrigo,

anexo os Itens para cumprimento das pendências para o credenciamento.

SH SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E
SERVIÇO DE GESTÃO EIRELI

Descumprimento dos itens 9.1.2, alínea "g" (Declaração –anexo XIII do edital), e 9.3, alíneas "c",
"c.1.1" e "f" (Regularidade Fiscal e Trabalhista), do Edital do Credenciamento da AgeRio nº
001/2020.

Zimbra https://mail.agerio.com.br/zimbra/h/printmessage?id=333949&xim=1

03/09/2020 16:54



Anexos:

Declaração - Anexo III do Edital;
Certidão Estadual;
Certidão Federal.

Poderia, por favor, informar se atendi as exigências?

Att,

---
Rodolfo Santos
Gestor Operacional
Nortintas S/A Participações
(21) 2549-8541
(21) 97307-0844

Em 01/09/2020 23:14, Licitacoes escreveu:
Prezados Senhores participantes do Credenciamento AgeRio nº 001/2020,

1 Retifica-se a letra 'a' do item 1 da mensagem abaixo (datada de 01/09/2020 às 17:23h), conforme segue:

a) Onde consta "Amanhã (01/09/2020), até às 18:00h", leia-se "Amanhã, quarta-feira (02/09/2020), até às 18:00h".

b) Assim, a letra "a" do item 1 da mensagem anterior fica assim registrada em seu texto integral (já retificado):

"(...) Amanhã, quarta-feira (02/09/2020), até às 18:00h, será divulgado o resultado da habilitação final dos participantes do
Credenciamento que foram aprovados na habilitação preliminar. A divulgação será realizada no sítio eletrônico da AgeRio
(www.agerio.com.br)."

Antecipadamente agradecemos pela habitual atenção, colocando-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rodrigo Santana de Almeida
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Superintendência Jurídica
Agência Estadual de Fomento

www.agerio.com.br
Facebook | Linkedin | Twitter | Youtube

De: "Licitacoes" <licitacoes@agerio.com.br>
Para: "Licitacoes" <licitacoes@agerio.com.br>
Cc: "alcimarteixeira att" <alcimarteixeira.att@gmail.com>, "carol machado05" <carol.machado05@gmail.com>,
correspondenteagerio@gmail.com, cristianocpr25@gmail.com, marcelomsc1992@outlook.com, charlescunh@gmail.com, "ronald cutrim"
<ronald.cutrim@hotmail.com>, raquelnascimento1402@gmail.com, "luciana malard" <luciana.malard@gmail.com>,
guilhermetrabalho001@gmail.com, primusescritoriopopular@gmail.com, jansen@estevesconsulting.com, jaqueline@edinheirobrasil.org,
abreumoreira@gmail.com, aquilhaa@gmail.com, michelledossantosfranca@gmail.com, anaceciliazinho@gmail.com, "rgtech consultoria"
<rgtech.consultoria@gmail.com>, rodolfo@nortintas.com.br, "jose ambrosio" <jose.ambrosio@avante.com.vc>, "GEMPO - Gerência
Executiva de Microcrédito Produtivo e Orientado" <gempo@agerio.com.br>, "Pedro Paulo Cardoso Barcellos Ferreira"
<pedroferreira@agerio.com.br>, "Gisela Sumaia Teira de Lima Licks" <giselalicks@agerio.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 1 de Setembro de 2020 17:46:37
Assunto: Re: RETIFICAÇÃO - COMUNICADO nº 03 ref. Credenciamento AgeRio nº 001/2020 - Aviso de Divulgação do Resultado da
Habilitação Final (02/09/2020) e Abertura de Prazo Recursal

Prezados Senhores participantes do Credenciamento AgeRio nº 001/2020,

1 Retifica-se a letra 'a' do item 1 da mensagem abaixo (datada de 01/09/2020 às 17:23h), conforme segue:

a) Onde consta "Amanhã (01/09/2020), até às 18:00h", leia-se "Amanhã, terça-feira (02/09/2020), até às 18:00h".
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b) Assim, a letra "a" do item 1 da mensagem anterior fica assim registrada em seu texto integral (já retificado):

"(...) Amanhã, terça-feira (02/09/2020), até às 18:00h, será divulgado o resultado da habilitação final dos participantes do
Credenciamento que foram aprovados na habilitação preliminar. A divulgação será realizada no sítio eletrônico da AgeRio
(www.agerio.com.br)."

Antecipadamente agradecemos pela habitual atenção, colocando-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rodrigo Santana de Almeida
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Superintendência Jurídica
Agência Estadual de Fomento

www.agerio.com.br
Facebook | Linkedin | Twitter | Youtube

De: "Licitacoes" <licitacoes@agerio.com.br>
Para: "Licitacoes" <licitacoes@agerio.com.br>
Cc: "alcimarteixeira att" <alcimarteixeira.att@gmail.com>, "carol machado05" <carol.machado05@gmail.com>,
correspondenteagerio@gmail.com, cristianocpr25@gmail.com, marcelomsc1992@outlook.com, charlescunh@gmail.com, "ronald cutrim"
<ronald.cutrim@hotmail.com>, raquelnascimento1402@gmail.com, "luciana malard" <luciana.malard@gmail.com>,
guilhermetrabalho001@gmail.com, primusescritoriopopular@gmail.com, jansen@estevesconsulting.com, jaqueline@edinheirobrasil.org,
abreumoreira@gmail.com, aquilhaa@gmail.com, michelledossantosfranca@gmail.com, anaceciliazinho@gmail.com, "rgtech consultoria"
<rgtech.consultoria@gmail.com>, rodolfo@nortintas.com.br, "jose ambrosio" <jose.ambrosio@avante.com.vc>, "GEMPO - Gerência
Executiva de Microcrédito Produtivo e Orientado" <gempo@agerio.com.br>, "Pedro Paulo Cardoso Barcellos Ferreira"
<pedroferreira@agerio.com.br>, "Gisela Sumaia Teira de Lima Licks" <giselalicks@agerio.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 1 de Setembro de 2020 17:23:02
Assunto: COMUNICADO nº 03 ref. Credenciamento AgeRio nº 001/2020 - Aviso de Divulgação do Resultado da Habilitação Final
(02/09/2020) e Abertura de Prazo Recursal

Prezados Senhores participantes do Credenciamento AgeRio nº 001/2020,

1 Considerando o Credenciamento AgeRio nº 001/2020, visando conferir maior transparência ao procedimento, nos cabe informar o que
segue:

a) Amanhã (01/09/2020), até às 18:00h, será divulgado o resultado da habilitação final dos participantes do Credenciamento que
foram aprovados na habilitação preliminar. A divulgação será realizada no sítio eletrônico da AgeRio (www.agerio.com.br).

b) Assim, conforme previsto no Edital de Credenciamento AgeRio nº 001/2020, o participante interessado em interpor recurso deverá
apresentar, exclusivamente por e-mail, as razões de recurso após a divulgação, no sítio eletrônico da AgeRio (www.agerio.com.br) do
resultado da sua habilitação individual do Credenciamento pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, expondo os respectivos
motivos. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do resultado do Credenciamento,
para apresentação das razões, ficando desde logo os demais participantes intimados a apresentarem exclusivamente por e-mail, se
desejarem, as contrarrazões, em igual prazo 5 (cinco) dias úteis, a contar do término do prazo para a apresentação das razões.

b.1) Considerando que o resultado final da habilitação será divulgado amanhã (02/09/2020), o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
apresentação das razões de recurso finalizará em 10/09/2020, e o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação das
contrarrazões de recurso finalizará em 17/09/2020.

c) Dessa forma, solicitamos para que fiquem atentos aos prazos para manifestação recursal, de modo que recursos
apresentados fora do prazo não poderão ser aceitos, independentemente de se tratarem de razões ou de contrarrazões.
Também não haverá prorrogação do prazo recursal.

Antecipadamente agradecemos pela habitual atenção, colocando-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Zimbra https://mail.agerio.com.br/zimbra/h/printmessage?id=333949&xim=1
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Rodrigo Santana de Almeida
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Superintendência Jurídica

Agência Estadual de Fomento

www.agerio.com.br
Facebook | Linkedin | Twitter | Youtube
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